
 
 

ประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556600  

และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการและถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง บริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)  
 

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.1 หน้า 1/3 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.1 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ชื่อ – นามสกุล  นายไพบูลย์ ดาํรงชัยธรรม  
อายุ  67 ปี 

วัน / เดอืน / ปีเกิด  27 พฤษภาคม 2492 

สัญชาต ิ  ไทย 

วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ  25 มีนาคม 2537 

ระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  23 ปี 1 เดือน 3 วนั(นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้  กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  :  นิเทศศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาเอก :  บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยัคริสเตยีน 

ประวัติการฝึกอบรม     

- หลกัสตูร Broadcasting Executive Forum รุ่นท่ี 1 ปี พ.ศ. 2556 

 จดัอบรมโดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์และกิจการ

โทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) 

 

ตาํแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

- 2551-ปัจจบุนั  ประธานท่ีปรึกษาบริษัท 

- 2541-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่น  

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ : ไมม่ ี

• กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จํานวน 10 บริษัท  

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

เม.ย. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จดุตัง้ต้น จํากดั 

พ.ย. 2554 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม ซเีจ โอ ช้อปปิง้ จํากดั 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ร่วมฟา้เดยีวกนั จํากดั 

2552 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี ่โนฮาว จํากดั 

2551 - ปัจจบุนั ประธานท่ีปรึกษาบริษัท บริษัท จีเอ็มเอ็ม  มีเดีย  จํากดั (มหาชน) 



 
 

ประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556600  

และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการและถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง บริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)  
 

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.1 หน้า 2/3 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.1 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ตรีนาคา จํากดั 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท โฮวย ูจํากดั 

2544 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เกิดฟา้ จํากดั 

2541 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / ผู้ก่อตัง้ มลูนิธิดํารงชยัธรรม 

2530 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ร่วมฟา้ จํากดั 

• กิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :  ดํารงตําแหน่งกรรมการ และถือหุ้น 25% 

ใน บริษัท จุดตัง้ต้น จํากัด ซึ่งมีวตัถุประสงค์ในการประกอบกิจการสง่เสริมธุรกิจเพ่ือสงัคม Social Enterprise โดย 

บริษัท จดุตัง้ต้น จํากดั ถือหุ้นใน  บริษัท เสอืติดปีกครับ จํากดั ในสดัสว่น 50% โดยมีการผลติรายการโทรทศัน์ซึง่เป็น

การประกอบกิจการอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับกิจการของบริษัท ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัท เสือติดปีกครับ จํากัด  

ได้นําเสนอรายการโทรทศัน์เพ่ือช่วยสนบัสนนุธุรกิจ Startup ของคนรุ่นใหมใ่นสงัคม  

ประสบการณ์การทาํงาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

บริษัทจดทะเบียน 

ก.ค. 2554 - 13 ก.ค. 2557 กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  จํากดั (มหาชน) 

2548 - ก.ค. 2554 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

2541 - 2551 ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากดั (มหาชน) 

บริษัทอืน่ 

มี.ค. 2555 - ก.ย. 2555 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากดั 

2548 - 2552 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม  มีเดีย  จํากดั (มหาชน) 

2545 - 2552 ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม  มีเดีย  จํากดั (มหาชน) 

2550 - 2551 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม  มีเดีย  จํากดั (มหาชน) 

2548 - 2550 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท จีเอ็มเอ็ม  มีเดีย  จํากดั (มหาชน) 

2545 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม  มีเดีย  จํากดั (มหาชน) 

มี.ค. 2555 - ก.ย. 2555 กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากดั 

2548 - 2552 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม  มีเดีย  จํากดั (มหาชน) 

2545 - 2552 ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม  มีเดีย  จํากดั (มหาชน) 

2550 - 2551 ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม  มีเดีย  จํากดั (มหาชน) 

2548 - 2550 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท จีเอ็มเอ็ม  มีเดีย  จํากดั (มหาชน) 



 
 

ประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประวัตขิองกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี ประจาํปี 22556600  

และถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการและถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง บริษัทอีกวาระหน่ึง   

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จาํกัด (มหาชน)  
 

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาด้วย 4.1 หน้า 3/3 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จํากดั (มหาชน) 

 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 4.1 (ข้อมลูประกอบการพิจารณาในวาระท่ี 6) 

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง ชื่อกิจการ 

2545 - 2550 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม  มีเดีย  จํากดั (มหาชน) 

อาชีพหลกั   : กรรมการ / ท่ีปรึกษา 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ ณ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

ทางตรง : 392,834,599 หุ้น (47.91%) 

ทางอ้อม : 6,139,745 หุ้น (0.75%) (ผา่นบริษัท เกิดฟา้ จํากดั) 

 : 9,000,000 หุ้น (1.10%) (ผา่นนายฟา้ใหม ่ดํารงชยัธรรม) 

 : 9,000,000 หุ้น (1.10%) (ผา่นนายระฟา้ ดํารงชยัธรรม) 

 : 4,900,000 หุ้น (0.60%) (ผา่นนางสาวอิงฟา้ ดํารงชยัธรรม) 

 : 4,900,000 หุ้น (0.60%) (ผา่นนางสาวฟา้ฉาย ดํารงชยัธรรม) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร 

ข้อพพิาททางกฎหมาย     

: ไมม่ ี

: ไมม่ี 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนในการเสนอ

ให้ นายไพบลูย์ ดํารงชยัธรรม กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรร

หากรรมการของบริษัทฯ (ตามท่ีเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 2559) 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท             : เข้าร่วมประชมุจํานวน   10/10 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559    : เข้าร่วมประชมุจํานวน     1/1 ครัง้ 


